
16 студзеня 2014 г.НАПРЫКАНЦЫ8 Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ
Мiнск — 9.19 17.20 8.01
Вi цебск — 9.15 17.03 7.48
Ма гi лёў — 9.09 17.10 8.01
Го мель — 8.58 17.14 8.16
Гродна — 9.33 17.37 8.04
Брэст — 9.26 17.45 8.19

Iмянiны
Пр. Малахіі, Гардзея.
К. Валерыі, Бярнарда, 
Вальдэмара, Уладзіміра.

Месяц
Поўня ў 7.52.

Месяц у сузор’і Казярога.

1629 год — 385 га доў з ча су на ра-
джэн ня (го рад По лацк) Сі мя о на 

По лац ка га (Са му і ла Гаў ры ла ві ча Пят роў ска-
га-Сіт ні я но ві ча, па ін шых звест ках — Са му і ла 
Емяль я на ві ча), бе ла рус ка га паэ та, дра ма тур-
га, пе ра клад чы ка, вы даў-
ца, рэ лі гій на га і гра мад-
ска га дзея ча. Ка ля 1650 
го да скон чыў Кі е ва-Ма-
гі лян скі ка ле гі ум, ву чыў-
ся ў Ві лен скай езу іц кай 
ака дэ міі. Акра мя род най 
бе ла рус кай мо вы, дас ка-
на ла ва ло даў поль скай і 
цар коў на-сла вян скай мо-
ва мі. Пі саў на гэ тых мо вах вер шы, пра мо вы, 
на ву ко выя трак та ты. З ся рэ дзі ны 1650-х да 
1664-га быў на стаў ні кам брац кай шко лы По-
лац ка га Бо га яў лен ска га ма нас ты ра. У 1656 
го дзе пры няў ма наст ва пад імем Сі мя он. Быў 
ма на хам ор дэ на ба зыль я наў. Пра па ган да ваў 
ідэю яд нан ня хрыс ці ян пад ду хоў най эгі дай 
рым ска га па пы і пад дзяр жаў ным па тра на там 
мас коў ска га ца ра. З 1664 го да жыў у Маск-
ве. За сна ваў не за леж ную ад па тры яр шай 
цэн зу ры Верх нюю дру кар ню, якая вы пус ці ла 

6 вы дан няў, пе ра важ на тво ры са мо га Сі мя о-
на По лац ка га або яго пе ра кла ды, у тым лі ку 
«Бук варь язы ка сла вен ска». Быў пер шым 
пры двор ным паэ там ра сій скіх ца роў, вы ха-
валь ні кам дзя цей ца ра Аляк сея Мі хай ла ві ча 
ад М.І. Мі лас лаў скай. Ка рыс таў ся пад трым-
кай свай го вуч ня ца ра Фё да ра Аляк се е ві-
ча. Быў у цэнт ры дзяр жаў на га і рэ лі гій на га 
жыц ця Мас коў скай дзяр жа вы. Кры ты ка ваў 
ста ра ве раў, пад трым лі ваў рэ фор мы па тры-
яр ха Ні ка на. Паз ней вы сту паў з асу джэн-
нем Ні ка на на Вя лі кім са бо ры (1666-67). За 
16 га доў жыц ця ў Маск ве на пі саў больш за 
10 кніг і 200 про па ве дзяў, якія бы лі вы да-
дзе ны ўжо пас ля яго смер ці. Па мёр у 1680 
го дзе.

1919 год — 95 га доў та му на ра дзіў-
ся (го рад Баб руйск) Ула дзі мір 

Ула дзі мі ра віч Алоў ні каў, вя до мы бе ла рус кі 
кам па зі тар, за слу жа ны дзе яч мас тац тваў 
Бе ла ру сі (1957), на род ны ар тыст Бе ла ру сі 
(1970), пра фе сар (1980). У 1947-1994 га-
дах вы кла даў у Бе ла рус кай ака дэ міі му зы кі 
(Бе ла рус кай дзяр жаў най кан сер ва то рыі), 
у 1962-1982 га дах быў яе рэк тар). Аў тар 
сім фа ніч ных тво раў «Пар ты зан ская быль», 
«Пес ні све ту», «Пар ты зан скія пес ні», «На-
рач», ка мер на-ін стру мен таль най і ва каль-

най му зы кі, хо раў, ра ман саў, шы ро ка вя до-
мых пе сень «Ра дзі ма мая да ра гая», «Ляс ная 
пес ня», «Не дзе ў па сёл ку» і мно гіх ін шых. 
Пі саў му зы ку для дзя цей, да спек так ляў і 
кі на філь маў. Па мёр у 1996 го дзе.

1989 год — вый шаў указ аб рэ абі-
лі та цыі ах вяр ста лін скіх рэ прэ-

сій. «Мы зы хо дзім з та го, што пра ва жыць 
ва ўмо вах мі ру і сва бо ды, — гэ та га лоў нае 
пра ва ча ла ве ка». Гэ тае вы каз ван не Мі ха і-
ла Гар ба чо ва азна ме на ва ла па ча так но вай 
эры ў гіс то рыі СССР. Важ ным яе склад ні кам 
ста ла рэ абі лі та цыя ах вяр ма са вых рэ прэ сій 
ста лін ска га пе ры я ду. Толь кі па афі цый ных 
звест ках, ад рэ прэ сій па цяр пе ла 12,5 міль-
ё на чалавек. Згод на з ука зам Вяр хоў на га 
Са ве та СССР ад 16 сту дзе ня 1989 го да, 
ня він на асу джа ным не толь кі вяр та ла ся доб-
рае імя. Тыя, хто вы жыў, і сва я кі за гі ну лых 
атрым лі ва лі ма тэ ры яль ную і ме ды цын скую 
да па мо гу.

Ян ка КУ ПА ЛА, на род ны па эт Бе ла ру сі:
«Нам трэ ба жыць і до лю па праў ляць,
Каб нас па том кі з ча сам не кля лі».
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Са мае ка рыс нае, што я зра біў на пра цы за апош ні час 
— зма заў дзве ры, каб не чу ваць бы ло, як я сы хо джу на 
га дзі ну ра ней.

— Кум, ці спа да ба лі ся 
ва ша му сы ноч ку на ва год-
нія па да рун кі?

— Вой... Раз біў ён усе 
па да рун кі! І ма шын ку, і 
танк, і ўсе цац кі на ёл-
цы...

— І мой па да ру нак раз-
біў?

— Ды не, кум, ваш ма-
ла то чак цэ лы.

Да піў ся 
да бе лых сла ноў!

У ча со пі са — юбі лейУ ча со пі са — юбі лей  ��

НА ВЯ СЁ ЛЫХ 
АРЭ ЛЯХ «КА ЧЕ ЛЕЙ»

Упэў не нае мес ца ся род ай чын ных 
дзі ця чых пе ры я дыч ных вы дан няў зай-
мае што ме сяч ны ча со піс «Качели». Мі-
ну ла 15 га доў з ча су вы пус ку пер ша га 
ну ма ра. Ра ней га лоў ным рэ дак та рам 
ча со пі са пра ца ва ла Ка ця ры на Ду бін-
ская (за раз — ге не раль ны ды рэк тар 
агенц тва «Минск-Новости»). Сён ня ча-
со піс рэ да гуе Эмі лія Лу кан ская (не каль-
кі дзе ся ці год дзяў яна з'яў ля ла ся га лоў-
ным рэ дак та рам га зе ты «Зорь ка»).

За сваю пят нац ца ці га до вую гіс то рыю 
ча со піс за рэ ка мен да ваў ся бе са праўд ным 
сяб рам бе ла рус кай дзі ця чай лі та ра ту ры. 
На ста рон ках «Ка че лей» — вер шы, апа вя-
дан ні, каз кі, пес ні. Аў та ра мі ча со пі са бы лі і 
за ста юц ца Ана толь Бу тэ віч, Ана толь Зэ каў, 
Ула дзі мір Ягоў дзік, Але на Мас ла, Алесь Ба-
дак, Ва ле рый Каст ру чын... «Качели» шмат 
ка му да лі пу цёў ку ў жур на ліс ты ку, да па-
маг лі вы браць пра фе сію мас та ка.

Са свя там, «Качели»! Са свя там, аў-
та ры і чы та чы па пу ляр на га ў школь ні каў 
кра і ны ча со пі са «Качели»!

Сяр гей ТУ РЫН СКІ

Ка ляд ныя аб ра ды су стрэ чы 
Ста ро га Но ва га го да прай шлі ў 
ва ко лі цах Лель чы цаў. У вёс цы 
Ліп ля ны асноў ны м удзель ні ка м 
ка ля да ван ня быў дзі ця чы гурт 
«Ка ра год». Не за бы ва юць тра-
ды цыю і жы ха ры рай цэнт ра.

Ана то ль КЛЯ ШЧУ К. 
Фо та аўтара.

КАЛЯДНЫ «КАРАГОД»

ФактФакт  ��

Ел кі ў кад ках на бі ра юць па пу ляр насць
Сё ле та да на ва год ніх свят ляс га сы кра і ны рэа лі за ва лі 172 ты ся чы 
на ва год ніх дрэў.

Най боль шай па пу ляр нас цю, па тра ды цыі, зноў ка рыс та лі ся ел кі. Ха ця, ад-
зна ча юць у Мі ніс тэр стве ляс ной гас па дар кі, з кож ным го дам іх на бы ва юць усё 
менш. А вось па пу ляр насць са сны рас це. З агуль най коль кас ці на ва год ніх дрэў 
яе пра да дзе на 17,1 ты ся чы штук. Най боль шым по пы там са сна ка рыс та ла ся ў 
Ві цеб скай воб лас ці. Тут бы ло на бы та больш за 9,3 ты ся чы гэ тых дрэў.

У мі ніс тэр стве, пад вод зя чы свое асаб лі выя вы ні кі «се зо на», так са ма ад зна-
чы лі, што боль шым по пы там ста лі ка рыс тац ца дрэ вы ў кад ках і на ва год нія бу-
ке ты. Ка лі ле тась ляс га сы пра да лі толь кі 130 елак у кад ках, дык сё ле та — ужо 
ка ля ты ся чы. На ва год няе дрэ ва ў кад цы зруч нае тым, што яно за хоў вае знеш ні 
вы гляд і ў па мяш кан ні, іг лі ца не асы па ец ца. Дрэ ва па тра буе толь кі па лі ву. А 
вяс ной яго мож на вы са дзіць у грунт і яно бу дзе рас ці да лей.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
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РЭКЛАМЫ

Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi 
Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага 
сходу Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў 
Рэспублiкi Беларусь
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2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: Н. КАРПЕНКА (першы на  меснiк галоўнага рэдактара), В. КЛЮЧНІК 
(на  меснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, С. ПРОТАС (першы на  меснiк  дырэктара—
галоўнага  рэдактара), Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА,  
А. СЛАНЕЎСКІ (на  меснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.
НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў —  287 18 64, падпіскі і распаўсюджвання  — 
287 18 38, 287 17 21, бухгалтэрыi: 287 18 81. 

Аўтары апу бл iка ваных матэры я лаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх мер  ка   ваннi не заўсёды супадаюць 
з мерка ван нем рэ дак цыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, 
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.
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e-mail: info@zvyazda.minsk.by,
(для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.
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